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Tapa vallas Tapa-Lehtse-Jäneda tee 
Tapa-Tõõrakõrve 5,5 kilomeetri 
pikkune lõik ehitatakse tänavu ümber 
tolmuvaba kattega teeks. Sellel lõigul 
algab eeloleval suvel remont. Tööde 
käigus rajatakse tolmuvaba kattega tee, 
samuti ehitatakse ümber Tapa linnas 
Leina-Taara-Lehtse tänavate ristmik. 

Teedele pannakse uued katteki-
hid: dreenkiht, stabiliseeritud alus 
ja pinnatud kiht, kaevatakse uued 
kraavid ja rajatakse truubid, paigal-
datakse liikluskorraldusvahendid. 
Vallale ei lähe lõigu asfalteerimine 
midagi maksma. Tööde maksumu-
sest kannab poole kaitseministee-
rium ja teise poole majandus- ja 
kommunikatsiooniministeerium. 
Teelõiku hakkab ehitama Teede 
REV-2 AS. Tööde kogumaksumus 
on 1,3 miljonit eurot (20,6 miljonit 
krooni). Tapa-Tõõrakõrve teelõigu 
ehitusperiood kestab maist sep-
tembri lõpuni.

Hea suusasõber!
Kahel eelneval aastal 24. veebruaril 
läbisid suusatajad Tapa lähistel Rut-
ka radadel vastavalt 618 ja 721 km!

Ka sel aastal kutsub Sihtasutus 
Eesti Terviserajad kõiki tervisespor-
dist ja liikumisest huvitatuid tegema 
ringi ümber maakera!

Tapa vallas on ümber maakera 
ringi tegemiseks võimalik kilomeet-
reid koguda 24. veebruaril 2011 
Rutka matkarajal suusatades.

Alates kella 9st on Tapa linnas 
Võidu pst lõpus asuva reoveepu-
hasti juures välja pandud registree-
rimislehed. Sealt juhatavad viidad 
matkarajale. Peale suusasõitu märgib 
igaüks lehele tema poolt läbitud 
kilomeetrid. Kilomeetrite kogumine 
kestab kuni kella 16-ni.

 Kohtume suusarajal!
 Alar Teras

Arenduskoja 
meenekonkurss

MTÜ Arenduskoja juhatus kuulutas 
välja konkursi “Arenduskoja meene 
2011”. Tööde vastuvõtmise viimane 
päev on 31. märts 2011 kl 17.

Konkursi eesmärk on leida ja tun-
nustada MTÜ Arenduskoja tegevus-
piirkonnale iseloomulikke suveniire 
või suveniiride ideid, mis tutvustavad 
ning kujundavad piirkonna mainet ning 
virgutavad kohalikku loomepotentsiaali. 
Auhinnafond on 1500 eurot! Täpsem 
info ja juhend asub arenduskoja kodu-
lehel arenduskoda.ee

Heiki  Vuntus

Kas oskame hoida ühte? 
Kas oskame hoida kõik ühte
kas oskame hoida ühte
kui heitunud mesilaspere
kas oskame hoida ühte
ja minna nii läbi mere.

P-Eerik Rummo 

Ma usun, et oskame. Pigem tu-
leb meil vaadata enda hingepeegli-
tesse ja vastata ausalt küsimusele: 
kas tahame? 

Kas tahame hoida ühte, olla 
raskustes toeks, unustada ajuti 
isiklikud huvid ja seada üldine 
tulevik esiplaanile. Või ei taha ja 
hakkame otsima vabandusi, või-
malusi ja ettekäändeid, miks see ei 
ole võimalik. Kui õnnestub, saa-
me veel näpuga mõne teise peale 
näidata, öeldes: „Aga tema...“ 

Olen ilmselt ennegi öelnud, et 
maailma muutmine algab iseen-
dast. Kui inimene jätab unarusse 
iseenda, siis on ta jätnud unarusse 
Eestimaa. Kui neid iseend unarus-

se jätnuid on liig palju, siis näibki, et 
Eestimaa on oma inimesed jätnud. 

Tsiteerin siinkohal Eesti Vaba-
riigi President Toomas Hendrik 
Ilvest, kes ütles 2009. aasta 24. 
veebruaril: „Kui näeme tänastes 
raskustes võimalust taas alustada, 
taas elustuda, taas sündida teadmis-
te ja kogemustega, mida elu vabas 
riigis on meile juba andnud, siis 
me saame hakkama. Iga tegu saab 
parandada, tegevusetust aga mitte.“ 

Ka mina pean suureks ohuks te-
gevusetust, otsuste edasi lükkamist 
või sootuks otsustamata jätmist. 
Tegelikult on ju ka tegevusetus 
otsus. Küll üsna nadi, mu arust, 
sarnanedes alla andmisega, mis 
pole eestlasele omane. Kõik need, 
kes mõtlevad „ah, mis nüüd mina“ 
võiks olla pisut egoistlikumad ja 
küsida: „Aga mina?!“ Tuleb olla 
nõudlik, eelkõige enese ja siis teiste 
suhtes, mitte vastupidi. Siis muutub 
eestlasele omane kadedus edasi-

viivaks jõuks, mis annab meile 
võimaluse taas elustuda. 

Julgust, pealehakkamist, op-
timismi ja ilusat vabariigi aasta-
päeva! 

Alari Kirt, vallavanem

Tapa vallavanem Alari Kirt

Tapa-Lehtse-Jäneda 
tee tolmuvabaks

24. veebruaril Eesti Vabariigi 93. sünni-
päeva tähistamine ja Tapa valla aastate-
gija 2010 tunnustamisüritus.

Kell 7.30 lipu heiskamine Tapa 
linnaväljakul; kell 8 hommikukohv 
vallavanemaga Tapa kultuurikojas; kell 
10 EV 93. jumalateenistus EELK Tapa 
Jakobi kirikus; kell 14 kontsert-aktus 
Tapa kultuurikojas: Eesti Vabariik 93. 
sünnipeäva kontsert-aktus ja Tapa valla 
aastategija 2010. Esineb Tapa Linna 
Orkester ja ansambel Paras Pähkel.

Palume teid tähistama EV 93. sün-
nipäeva, sissepääs kõigile vaba!

26. veebruaril kell 20 on Lehtse 
kultuurimajas veebruariõhtu – EV 
sünnipäevapidu kõigile. Esineb Lehtse 
kammerkoor, tantsuks mängib ansam-
bel SVIPS. Registreerimine laudadesse 
25. veebruarini, siis pääse 4,8 eurot, 
peoõhtul 6,4 eurot.

Indrek Jurtšenko

EV 93. sünnipäev
ja Tapa valla 

aastategija 2010

Alates 1. veebruarist 2011  töö-
tab  Tapa valla sotsiaalnõuniku-
na  Karmen Kaar. 

Sündinud on ta Tallinnas 
09.06.1962. Karmen Kaar on 
lõpetanud Tallinna Pedagoogili-
se Seminari  nii sotsiaalhooldaja 
kutseõppe kui ka sotsiaaltöö eri-
alal. Sotsiaaltöö kogemus algas 
sotsiaalmajas sotsiaalhooldaja-
na. Ta on  töötanud nii vangla 
kui haigla sotsiaaltöötajana, mis 
andsid tugeva kogemustepagasi 
uuteks väljakutseteks. Üheks 
huvitavaks töökogemuseks on 

olnud  erihooldekodu juhi amet.  
Palju uut ja olulist töös on pakku-
nud  vanemspetsialisti ametikoht  
omavalitsuse tasandil  Tallinnas.  
Tapa valla sotsiaalnõuniku  töö 
eeldab palju inimestega suhtle-
mist, nõustamist,  probleemidele 
lahenduste otsimist ja leidmist 
ning  tööd seadusest tulenevate 
õigusaktidega. 

Sotsiaalnõuniku vastuvõtu 
ajad on Tapa vallavalitsuse sot-
siaalosakonnas Roheline 19 
kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 
13–16.

Vallas töötab uus sotsiaalnõunik 

Karmen Kaar

Talimängude üldkokkuvõttes selgi-
tatakse Tapal 26. ja 27. veebruaril 
parimad linnad kahes grupis- kuni 
10000 elanikku ja üle 10000 elaniku. 
Talimängudel lubatakse osaleda ka 
vallasisestel linnadel.

Spordialad: suusatamine, meeste 
korvpall, naiste korvpall, lauatennis, 
male, kabe, juhtide võistlus.

Registreerimine teha linnadel hil-
jemalt 21. veebruariks 2011.a. Eesti 
linnade talimängude juhendi ja muu 
info saate internetist http://www.
joud.ee/est/g78s1660 Eesti linnade 
talimängude ajakava: http://www.
joud.ee/est/g78s1662 

Peakorraldajad: Eestimaa Spordi-
liit Jõud, Tapa vallavalitsus, Lääne-Vi-
rumaa Spordiliit. Talimängude info: 
EMSL Jõud: Ants Saar – telefon 
662 2654, mobiil 506 2596. Tapa: 
Indrek Jurtšenko – telefon 322 
9659, mobiil 529 0785. Eestimaa 
Spordiliit Jõud, peasekretär Tarmo 
Volt – mobiil 662 2652, 504 0612.

Indrek Jurtšenko

Eesti linnade 
talimängud Tapal

Presidendirada 
kutsub 

Presidendimatkale
8. presidendimatk toimub 26. veeb-
ruaril. Taas on võimalus matkata 
Aegviidust läbi Nelijärve Jänedale, 
kus kõiki matkajaid ootab Musta 
Täku Talli lahke pere sooja supiga. 
Kellel päevasest matkast rammu 
üle jääb, siis samal õhtul kell 20 
algab Musta Täku Tallis simman-
tantsuõhtu, mille kulminatsiooniks 
on ansambli Meie Mees esinemine! 

MTÜ SK Presidendirada liik-
med täna on: Aegviidu vald, Tapa 
vald, OÜ Jäneda Mõis ja Nelijärve 
Puhkekeskus. Hoidke end kursis 
Presidendimatk 2011 tegemistega, 
teavet saate veebilehelt www.presi-
dendirada.ee, telefonil 5198 2723 ja 
e-maililt: kadritoomingas@gmail.
com.

Indrek Jurtšenko
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I Kategooria „sport“
Rainer Viilveer võitis 
2010. aastal Eestis kõik 
autasud, mis kreeka-rooma 
maadluses võita andis. Ta 
tuli Eesti meistriks nii täis-
kasvanute, kui ka juunioride 
vanuseklassis, võitis Eestis 
tähtsaima rahvusvahelise 
Kristjan Palusalu maad-
lusturniiri, tuli maakon-
na ja Eestimaa Spordiliidu 
JÕUD meistriks. Lisaks 
esines edukalt rahvusva-
helistel maadlusturniiridel 
Tallinnas, Stockholmis ja 
Pihkvas. Samuti esindas 
Rainer Viilveer Eesti koon-
dist maadluses Põhjamaade 
meistrivõistlustel ja Eesti-
Soome maavõistlusel.
Keity Meier – 2010. aastal 
Eesti Mootorrattaspordi 
Föderatsiooni auhindade 
jagamisel tunnustati Tapalt 
pärit neidu  – Keity Meierit. 
Nimelt sai Keity aasta parima 
uustulnuka tiitli mootorratta-
spordis. Mototraiel on väga 
tehniline ja ohtlik ala, seda 
isegi meeste seas. Keity alus-
tas mototraieliga tegelemist 
2010. aasta märtsikuus ning 
juba samal aastal saavutas ta 
Eesti meistrivõistluste juu-
nioride vanuseklassis II koha, 
Läti meistrivõistlustel II koha 
ja võitis Balti meistrivõist-
lused. Keity Meier on ainus 
naistraielisõitja Baltimaades.
Oskar Salm on pühendu-
nud saalihokimängija, kelle 
sporditee on kulgenud tä-
naseni vägagi edukalt. 2010. 
aastal tuli ta Eesti meist-
riks võistkonnas SK Augur. 
Kui 2009. aastal kuulus ta 
U-19 Eesti koondisesse, kes 
maailmameistrivõistluste 
B-divisjoni võitis, siis 2010. 
aastal juba meeste koondi-
sesse kuuludes, saavutas ta 
saalihoki maailmameistri-
võistlustel 7. koha. Oma kii-
rete tegevuste kõrvalt leiab 
ta aega, mängides saalihoki 
meeskonnas Jäneda/Augur, 
kus ta on endast nooremate-
le innustavaks ja ergutavaks 
eeskujuks.

II Kategooria „kunst“ 
Kersti Burk – Arukus, 
läbinägelikkus, kindlakäeli-
sus, tolerantsus. Selline on 
Kersti, kes igapäevaselt Tapa 
linnaraamatukogu juhatab ja 
aktiivselt Tapa valla kirjan-
dusklubi liikmena toimetab. 
Need rajad, mille ta sisse 
tallab, on teistele eeskujuks: 
2006. aastal Tapa valla raa-
matukogude ühendamine, 
2007. uued ruumid Lehtse 
raamatukogule, 2008 avaliku 
internetipunkti laiendamine 
Tapal, 2010. aastal Saksi 
raamatukogu laiendamine ja 
2010/2011 Jäneda raamatu-
kogu uus algus Jäneda lossis. 
Tänavu tähistavad Tapa ja 
Jäneda raamatukogud oma 
90. sünnipäeva.
Ülle Oru – õpetaja, kes 
tantsib. Ülle on Jäneda 
koolis 22 aastat õpetaja-
ametit pidanud, lisaks 10 
aastat õppealajuhatajana. 
Tööst vabal ajal juhen-

dab ta rahvatantsurühma 
Mõisapiigad, kes eelmisel 
aastal oma 15. sünnipäeva 
pidas. Lisaks on ta aastaid 
juhendanud naabervalla 
segarühma Kakerdaja. Ülle 
on loov tantsuõpetaja, tema 
tantsulavastused on alati 
huvitavad ja vürtsitatud 
laheda huumoriga.
Eve Allsoo on aktiivne 
kunstiõpetaja ja seda kolmes 
Tapa valla koolis. Tema 
töö pearõhk on õpilaste 
suunamisel erinevate kuns-
tiliikide juurde (fotograafia, 
maalimine, graafika, jne) ka-
sutades selleks aktiivselt kaa-
saaegseid õppevahendeid. 
Eve korraldab kooliväliseid 
kunstilaagreid ja juhendab 
edukalt õpilasi, kelle tööd 
olid mullu üleval ka Soomes 
kunstinäitusel. 2010. aastal 
osales ta juhendajana pea 
tosinas erinevas kunstipro-
jektis, tänavu osaletakse juba 
ka rahvusvahelises projekti-
des „Oma maa muinasjutt“ 
ja “Märgates kodukohas 
Euroopat”.

III Kategooria „äri“ 
Siret Keis on aktiivne noor 
naine ja hea näide sellest, 
kuidas innukuse ja tah-
tejõuga edukas äri kiirelt 
püsti panna. Siret oli aastaid 
juuksur Jänedal, kuid eel-
misel aastal tuli Lehtsesse, 
rajas oma juuksurisalongi, 
pakkudes juukselõikamis-
teenust Lehtse, Jäneda ja 
Tapa linna elanikele. Täna 
austavad tema juuksuri-
kunsti paljud, mis räägib 
sellest, et omas valdkonnas 
on Siret üks parimaid ja 
nõutumaid tegijaid.
Enno Vähk – 2010. aastal 
täitus Särts Osaühingul 10 
aastat, mille asutaja ja te-
gevjuht on Enno Vähk. 2–3 
inimesega rajatud ettevõte 
pakub tööd pea 20 inimesele 
vabariigis. Ainuüksi 2010. 
aastal pakkus ta tööd 7 uuele 
inimesele, kes olid eelnevalt 
töötud. Ettevõtte pädevust 
omas valdkonnas tõestab 
õigus teostada elektritöid 
A-klassi pädevuspiirkonnas. 
OÜ Särts on väga kiire ja 
operatiivne rikete kõrval-
daja. OÜ Särts toetab Tapa 
vallavalitsust, Tapa spordi-
klubisid, kultuuriseltse eri-
nevate ülevallaliste ürituste 
korraldamisel.
Maxima Eesti OÜ  – 
Kaupluse Maxima X tulek 
Tapa linna jõulude eel oli 
kaubanduses omamoo-
di uut ajajärku kuulutav 
sündmus, mis rõõmustas 
paljusid inimesi ja seda 
mitmel põhjusel: toidu- ja 
tööstuskaupade valiku mit-
mekesistamine ning uute 
töökohtade loomine Tapa 
linnas. Töötus on viimasel 
kahel aastal olnud väga 
kõrge, mis eelmisel aastal 
hakkas siiski tasapisi lan-
gema. Oma panuse andis 
selleks ka Maxima Eesti 
OÜ poolt avatud Maxima 
X kauplus, mis pakkus tööd 
ligi 40 Tapa valla elanikule.

IV Kategooria „haridus“ 
Tea Välk juhatab Tapa las-
teaeda Pisipõnn. Põhitööle 
lisaks on ta Lääne-Virumaa 
alusharidusjuhtide ainesekt-
siooni eestvedaja ja juhatuse 
liige. Tapa valla hoolekande 
komisjoni liige, haridusko-
misjoni liige, raamatukogu 
nõukogu liige, volikogu 
liige ja kehtiva lasteasutuste 
riikliku õppenõu töögrupi 
liige. 2010. aastal lõpetas 
Tea sisehindamise nõunike 
koolituse ja nõustas kokku 
samal aastal 6 lasteaeda ja 
ühte põhikooli Lääne-Viru 
maakonnas. Lisaks on ta 
kaasautoriks õppemater-
jalide kogu koostamisel 
„Üldoskuste areng“, „Las-
teaialaps peres“.
Helle Koitjärv on tööta-
nud 61 aastat õpetajana, 
neist 58 Lehtse koolis aja-
loo ja ühiskonnaõpetajana. 
Aidanud õpilastel ajaloo-
teadmistesse süüvida kuus 
aastakümmet võib Helle 
Koitjärve pidada Lehtse 
Kooli raudvaraks või siis 
Lehtse ajaloo elavaks ent-
süklopeediaks. Lisaks ju-
hendab ta aktiivselt õpilaste 
kodu-uurimistöid. Mitmete 
aastate vältel Lehtse kooli 
kõrval elades on ta tutvus-
tanud paljudele külalistele 
Pruuna mõisa, Lehtse kooli 
ning edastanud teadmisi 
Lehtse kandi ajaloost.
Aivi Must möödunud aas-
ta oli Jäneda kooljuhi ja 
matemaatikaõpetaja Aivi 
Mustale väga edukas: Lää-
ne-Viru maakonna aasta 
õpetaja 2010 haridusjuhtide 
valdkonnas, Mainori Kõrg-
kooli aasta haridusjuht 2010 
nominent. Need kõnekad 
faktid räägivad aastatepik-
kusest sihikindlast tööst. 
Aivi Must on ühiskondlikult 
aktiivne, on tegev Tapa val-
lavolikogu liikmena, hari-
duskomisjoni juhina. Lisaks 
on ta haridusasutuste sise-
hindamise nõunik, Eesti 
koolijuhtide ühenduse liige, 
Jäneda Külaelu Arendamise 
Seltsi asutaja ja juhatuse 
liige ning tantsurühm Mõi-
sapiigad tantsija. Kes teeb, 
see jõuab!

V Kategooria „heatege-
vus“
AS Hallik osaleb aktiiv-
selt Tapa valla spordi- ja 
kultuurielus, toetades seda 
materiaalselt või oma maits-
va toodanguga. AS Hallik 
on toetanud Rosaariumi 
kontsertsarja, Tapa valla 
rahvajooksu, Tapa valla-
valitsuse poolt kirjastatud 
raamatuid, kõiki valla ma-
leturniire. Tänu AS Halliku 
toele õnnestus 2010. aastal 
korraldada esmakordselt 
ülevallaline jalgpallivõistlus 
Tapa valla noortele. AS 
Hallik toetab regulaarselt 
ka Tapa valla spordiklubisid 
ja kultuuriseltse erinevate 
ürituste korraldamisel.
Tiina Talvik on tubli va-
batahtlik, kes kunagi ei väsi 
ja ei küsi, et milleks midagi 

Tapa valla aasta tegija 2010 
nominendid

teha, ta võtab asja ette ja 
teeb ära. 2010. aasta alguses 
rajas ta koos paari huvilisega 
Moe külaseltsi, mis aren-
dab Moe kandi külaelu. Ta 
organiseerib erinevaid üri-
tusi Moe kandi inimestele, 
tegeleb Moe noortega viis 
korda nädalas ja seda tasuta. 
Lisaks on ta aktiivne partner 
Tapa vallavalitsusele erine-
vate ürituste korraldamisel 
ning kuulus eelmisel aastal 
valla noortekogu asutamise 
töögruppi. 
Marika Müürisepp on 
Tapa vallas aktiivne kul-
tuurireiside korraldaja. 
Töötades igapäevaselt OÜ 
Tapa Buss raamatupidajana, 
korraldab Maarika põhitöö 
kõrvalt huvitavaid ja hari-
vaid kultuurireise Eestimaa 
erinevatesse paikadesse – 
looduskaunid kohad, mõi-
sad, lossid, muuseumid jne. 
Paljude reiside eesmärgid on 
aga meeleolukad teatrikülas-
tused. 2010. aastal korraldas 
Maarika üle 20 kultuurireisi 
Tapa valla kodanikele, rikas-
tades niimoodi Tapa valla 
kultuurielu.

VI Kategooria „aasta 
edukam noor“
Reigo Tamm on aktiivne 
noor Tapa vallas. Ta on 
lõpetanud Tapa gümnaa-
siumi, muusikakooli, õpib 
praegu Eesti Muusika ja 
Teatriakadeemias 2. kursusel 
klassikalist laulu. Aastaid 
on ta korraldanud Rosaa-
riumi kontsertsarja Jänedal 
ja kontsert-sarja Noored 
muusikud Tapal. Reigo oli 
noortekogu loomise idee 
autor ja üks eestvedajatest 
2010. aastal. Lisaks sellele, on 
ta kultuurikomisjoni esimees 
ja vallavolikogu liige.
Grete Lanno on noor abi-
turient, kes jõuab kõikjale. 
Ta on väga edukas õppe-
töös, kuulub õpilasomava-
litsusse, lõpetas Tapa muu-
sikakooli ja mängib tänini 
pilli Tapa linna orkestris. 
Kaks viimast aastat on ta 
koolilehe Tapa gümnaasiu-
mi Express peatoimetaja ja 
küljendaja. Peale kooli aitab 
ta korraldada koos MTÜ 
Männikumägi meeskonnaga 
vallale erinevaid rahvaspor-
diüritusi: suusavõistlused, 
vastlapäev, rahvajooks, ka-
nuuralli jne.
Mihkel Kivisild on noor 
gümnasist, kes paistab sil-
ma iga-aastaselt väga hea 
õppeedukusega ning suu-
repäraste tulemustega eri-
nevatelt maakondlikelt aine-
olümpiaadidelt. 2010. aastal 
saavutas ta maakonna aine-
olümpiaadil matemaatikas 
1. koha, bioloogias 3. koha, 
inglise keeles 5. koha ja kee-
mias 6. koha. Lisaks õpib ta 
Tartu Ülikooli Teaduskoolis 
matemaatikat, füüsikat ja 
Tapa gümnaasiumis vee-
bidisaini. Ta on lõpetanud 
Tapa muusikakooli klaveri 
erialal ja õpib lisaks muusi-
kakoolis löökpille.

Tapa linnaraamatukogus saab 
vaadata Eesti Rahvusringhää-
lingu muuseumi koostatud fo-
tonäitust „Artur Rinne - 100“ 
(avatud 26. märtsini).

Näituse kuraatori Tiit Kimmeli 
(EER) näitusetutvustusest loeme: 
„Artur Rinne oli Eesti laulja 
ja režissöör, kelle optimistlik, 
mehelik ja selge diktsiooniga 
bariton kõlas nii ooperi kui 
ka opereti laval. Oodatud olid 
tema estraadilaulud nii laval kui 
teleekraanil. Hinnatud olid tema 
režissööritööd.

1. oktoobril 1956. aastal sai 
Artur Rinnest režissöör televi-
sioonis, kuhu ta jäi tervelt seits-
meteistkümneks aastaks. Tema 
taktikepi all valmisid paljud vaata-
jate südameid võitnud telesaated 
ja telefilmid. Ta portreteeris oma 
aja tipptegijaid.

Fotonäitusega tutvustame 

meistri lavarolle, teleesinemisi 
ja tööd televisioonis. Näituse 
koostamisel kasutasime ERRi 
fotoarhiivist Anton Muti, Hei-
di Maasikmetsa, Valdur Vahi, 
Juhan Tuvikese ja Ürgo Mürgi 
töid. Näituse tekstide koosta-
misel oli suureks abiks teleajaloo 
sisuline interpreteerija Voldemar 
Lindström.“

Mitmeid aastaid oli Tapa Ar-
tur Rinne kodulinnaks. Tollase 
keskkooli saalis laulis ta 1923. a 
oma esimese soololaulu „Ma olen 
väikene postimees“, mille talle 
oli õpetanud koolmeister Juhan 
Kroon. Artur Rinne laulukaar 
ulatus üle poole sajandi. Tema 
laulud olid rahva seas tuntud ja 
armastatud.

Fotonäitusele lisaks on välja 
pandud laulja elu- ja loometeed 
tutvustav raamatuväljapanek.

Kersti Burk

Ja valmis ta ongi, mis tõestab 
veel kord, et ühtsuses peitub 
jõud. Lasteaia Pisipõnn hoovi 
peal laiub nüüd suur ja tore lu-
melinn, mis kajab iga päev laste 
naerust ja rõõmurõkatustest. 

Pisipõnnid tänavad kõiki, kes 
lumelinna valmimisele toeks ja 
abiks olid. Täname emasid-isa-
sid, õdesid-vendasid ja tädisid-
onusid, kui tublisid ja agaraid 
ehitajaid, vallavalitsusest Herki 
Kübarseppa ja Jaanus Annust, 
kes muretsesid tehnika lume 
kokku lükkamiseks. Tänusõnad 
kuuluvad ka kaitseväe sõdur-
poistele, eesotsas Kirde Kaitse-
ringkonna vanemkaplan leitnant 
Silvester Jürjoga, kes kõik oma 
noore ja tugeva jõuga lumemä-
gesid liumägedeks muuta aitasid. 
Veel täname Tapa päästekoman-
do onusid eesotsas pealik Sirgo 
Voorega, kes kandsid hoolt linna 
viimase viimistluse eest ja kogu 
lumelinna veega üle piserdasid. 
Loomulikult ei saa mööda min-
na ka lasteaia kokatädidest, kes 
kostitasid lumelinnaehitajaid 
maitsva hernesupiga, ega ka 
õpetajatest ning õpetaja abidest, 
kes ürituse õnnestumisele palju 
kaasa aitasid. Kogu seda tegu-
sat seltskonda toetas ja juhtis, 
koostöös Tapa gümnaasiumi 
raadiosõlme tegijatega, Reigo 
Tamm. Suured tänud neilegi. 
Meie lastel on nüüd tänu teie 
kõigi abile talvelõbude lustimis-
rõõmu kevadeni välja!

Talviste suusa-, kelgu ja lu-
melinna rõõmude hulka kuulub 
kõikide Eestis elavate inimeste 
jaoks veel üks väga oluline täht-
päev – Eesti Vabariigi aastapäev. 

Selle tähtpäevaga kaasnevad 
tavapärased vastuvõtud, aktused 
ja pidulikud koosviibimised, 
mida kaunistavad sinimustval-
ged lipud ja rukkilille vanikud. 
Veidi unarusse kipuvad aga 
jääma meie rahvalaulud, -tant-
sud ja -mängud, mis tegelikult 
on ju lausa omaette rahvuse ja 
rahvuslikkuse alalhoidmise ning 
säilitamise viise. 

Pisipõnni lasteaias on välja 
kujunenud üks hea ja armas 
traditsioon, milleks on rahva-
loominguõhtu korraldamine. 
Igal aastal, jaanuarikuu lõpus, 
panevad koolieelse rühma lap-
sed selga rahvariided ja esinevad 
oma vanematele teada-tuntud 
rahvaloominguga. Tavapäraselt 
kõlavad sel õhtul “Tiiu talu 
tütrekene”, “Suured koerad, 
väiksed koerad…”; “Sõua lae-
va, jõua laeva”; “Vares vaga 
linnukene” ja teised vanad head 
rahvuslikud lood. 

Need on küll esimesed arg-
likud sammud eesti folklooriga 
tutvumisel, aga eks suured asjad 
saavadki alguse väikestest, vahel 
lausa tibatillukestest. Võime 
rõõmuga tõdeda, et Pisipõnni 
lasteaia lõpetanud lapsed ei pea 
tulevikus teadmatusest silmi 
maha lööma, kui tehakse juttu 
eesti rahvaloomingust, vaid os-
kavad julgelt sõna sekka öelda. 

Pispõnnid soovivad kõigile 
kaunist vabariigi aastapäeva ja 
ärme siis unusta ilusa, uhke ja 
siidise sädeluse kõrval ka sooja 
ning maavillast pikitriibulist 
seelikut!

 Leevi Ivainen,
Tea Välk

 

Fotonäitus 
„Artur Rinne 100“

Tänulikud Pisipõnnid
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Sõprus ja tingimusteta 
armastus

Kuidas algab sõprus ja kus jookseb 
sõpruse ja armastuse näiline piir? 
Nendele küsimustele on vastus iga 
elava hinge südames. 

Lapse hing on veel siiras ja puhas, 
üldistest ühiskonnas toimuvatest 
sündmustest mõjutamata ja temale 
on oluline igapäevane eeskuju ning 
suhtumised nii vanemate poolt kui 
ka temaga tegelevate inimeste poolt, 
olgu need siis õpetajad, kasvatajad 
või hoidjad. Kõik, mis on hea ja 
hell on tulevikus vaja selleks, et laps 
õpiks hoolima ja armastama.

Reedel, paar päeva enne sõbra-
päeva käisid lasteaia Pisipõnn lapsed 
rühmast Päiksekiir külas Rakvere 
kodutute loomade varjupaigas ning 
ühes Tapa lähedal asuvas metsatalus 
metsloomadele süüa viimas.

Ettevalmistused kestsid juba 
paar kuud, kui koguti leivaraase ning 
vesteldi hoolimisest, armastusest 
ning kahjuks ka üksijäämisest, kur-
jusest ja hoolimatusest. Kõik see oli 
vajalik mõistmaks, et elusolendid on 
inimesele lisaks ka loomad, linnud, 
puud ja põõsad. Kõik see, mis meid 
ümbritseb. Lisaks inimesele, kes 
ennast ise kaitseb ja enda heaolu 
eest seista suudab on loom palju 
abitumas olukorras. Nüüd me tea-
me, et väikest armast loomapoega 
endale igatsedes peame endale aru 
andma, et tema vajab lisaks hoolele 
ja armastusele ka kindlat kodu ja 
turvatunnet, et teda vajatakse ka siis, 
kui ta on kasvanud suureks. 

Rakvere kodutute loomade var-
jupaiga juhataja Kalle Rattaseppa 
poeg käib rühmas Päiksekiir ja tema 
külaskäikudest isa tööjuurde saigi 
alguse meie ühine mõte ja soov min-
na sõbrapäeva eel mängima nende 
loomadega, kes igatsevad kodu, 
armastust ja hoolimist. Kummaline 
mõttevälgatus tabas mind hetkeks. 
Kui inimene on üksi või õnnetu 
suures maailmas, siis on seda aru 
saada tema olemisest ja pilgust. Ta 
on kurbuse peegelpilt.

Loomade juurde jõudes värises 
endal hing ja silmad olid vist märja 
koha peal, kuid juba kaugelt kostus 

hõiskavaid haugatusi ja liputades 
saba tulid koerad nagu vanadele 
semudele vastu. Oh taevakene! Siis 
ma taipasin, et loomad oskavad 
enne sõbraks saamist armastada 
tingimusteta. Neil ei ole piiri seal 
eelnimetatud tundepuhangute vahel. 
Varjupaiga hooldaja rääkis meile 
erinevaid loomade sinna saabumise 
lugusid ja nende läbielatud kurbi het-
ki, mahajätmisi ning haiget saamisi. 

Loomade varjupaiga juhataja 
Kalle Rattasepp oma rahuliku hoo-
limisega ja ringitoimetamisega ravis 
mu kurvad mõtted, sest positiivsust 
oli seal samuti märgata. Silma jäi see, 
et loomade eest hoolitsesid äärmiselt 
toredad inimesed ja loomadel oli 
söök ning eluks vajalik kõik olemas. 
Lisaks oli kiisude hoiupaiga maja 
uhkelt remonditud ning nendega 
tegeleti, loomi raviti, käiakse loo-
madega jalutamas ja mängimas. 
Siiski see kõik ei asenda kodu ja ei 
leevenda kodutuse tunnet.

Meie rühma lapsed ehk mõis-
tavad nüüd seda paremini ning 
tulevikus omale kodulooma valides 
meenub ammune sõbrapäevaeelne 
elamus külaskäigu näol varjupaika. 
Meenuvad ehk need sabaliputused ja 
siirad loomasilmad täis tingimusteta 
armastust ning ennem, kui kallihin-
nalist tõulooma ostma rutatakse, 
minnakse ehk korraks lapsepõlve-
radadele tagasi ning sõber leitakse 
hoopis loomade varjupaigast.

Veidi nukrameelse hommiku-
pooliku lõpetas külaskäik metsa-
tallu, kus panime metssigadele ja 
kitsekestele kaasa toodud söögi-
poolise, jõime tädi Silvi keedetud 
meeteed ning sõime kohupiima-
kooki. 

Kristi, Margit, Valda ja alla-
kirjutanu tänavad küllakutse eest 
Kalle Rattaseppa ja lubame, et meie 
külaskäik ei jää viimaseks. Samuti 
suured tänusõnad koostöö eest lap-
sevanematele, kes ostsid ja kogusid 
loomadele toitu ja meelepärast. See 
päev oli tänu teile kõigile armas!

Kairi Kroon

Tapa vallavalitsus korraldas 2010. aas-
ta sügisel teist korda avaliku konkursi 
soodsaima hinnaga jäätmevedaja 
leidmiseks korraldatud jäätmeveoga 
hõlmatud jäätmete kogumiseks ja 
käitlemiseks Tapa valla territooriumil. 
Konkursil osalenud ettevõtetest tegi 
seekord soodsaima hinnaga pakku-
mise AS Veolia Keskkonnateenused, 
kellele ka omistati Tapa vallavalitsuse 
korraldusega jäätmeveoainuõigus 
järgnevaks viieks aastaks.

Vedaja vahetus ja uus jäätmeveo-
ainuõigus rakendub alates 1. aprillist 
2011. Korraldatud jäätmeveo raken-
dumisest alates puudub teistel jäät-
mekäitlusettevõtetel õigus nimetatud 
piirkonnast korraldatud jäätmeveoga 
hõlmatud jäätmeid koguda ja vedada.

Vedaja vahetumisega leiavad aset 
mitmed olulised muudatused ka 
jäätmevaldajate igapäevaelus. Palume 
siinkohal juba ette klientide mõistvat 
suhtumist korraldatud jäätmeveole 
ülemineku perioodil.

Esimene ja ilmselt ka kõige tüli-
kam muudatus on see, et 31. märtsist 
2011 lõppevad automaatselt seni 
kehtivad jäätmeveo lepingud, kuna 
tänasel vedajal lõppeb jäätmeveoluba 
korraldatud jäätmeveopiirkonnas 
veoteenuse osutamiseks. Tõrgeteta 
teenuse osutamiseks on vajalik 
sõlmida uus jäätmeveoleping Veolia 
Keskkonnateenused AS-ga. Jäät-
meseadusest tulenevalt pole kirjalik 
leping korraldatud veo rakendu-
misel kohustuslik, kuid võimalike 
arusaamatuste vältimiseks, näiteks 
mahutite suurus, väljaveosagedus, 
veo ja postiaadress jms olulise info 
täpsustamiseks on leping poolte 
vahel siiski vägagi tarvilik. 

Uute lepingute sõlmimisega alus-
tame alates 1. märts 2011. Lepingu 
teksti ja teenuste hinnakirjaga saab 
eelnevalt tutvuda meie kodulehel 
www.veolia.ee.

Tapa vallavalitsus annab vedajale 
üle jäätmevaldajate registri mille 
põhjal saadab AS Veolia Keskkonna-
teenused eeltäidetud jäätmeveolepin-
gud postiga märtsi esimeses pooles 
kõigile jäätmevaldajatele. Juhul kui 
eeltäidetud leping pole jõudnud jäät-
mevaldajani hiljemalt 15. märtsiks 
2011 palume võtta ühendust Veolia 
Keskkonnateenused klienditeenindu-
sega ja täpsustada posti aadress kuhu 
saame postitada eeltäidetud lepingu.

Juhul kui eeltäidetud leping pole õi-
geaegselt kohale jõudnud, siis lihtsaim 
võimalus lepingu sõlmimiseks on saata 
oma andmed meie kodulehe kaudu – 
vastava ankeedi täitmiseks leiate Veolia 
kodulehelt www.veolia.ee, klikates ülal 
menüüribalt “Teenused”, avaneb va-
sakul servas teenuste loetelu, klikkate 
valikus “Korraldatud jäätmevedu” ava-

neb korraldatud jäätmeveopiirkondade 
loetelu, valite oma piirkonna ja leiate 
lingi “saada meile oma andmed lepingu 
sõlmimiseks”. Lepingu sõlmimiseks 
võib andmed meile saata ka tavapostiga 
Artelli tn 15, 10621 Tallinn, faksi teel 
nr. 6 400 899, või e-postiga: tallinn@
veolia.ee. Võimalusel palume kasutada 
eelpool viidatud infokanaleid, korralda-
tud jäätmeveo rakendumise perioodil 
võib telefoniteel kontakteerumine olla 
raskendatud ja ootejärjekord pikaks 
venida.

Veolia Keskkonnateenused AS-i 
poolt saadetavas eeltäidetud lepingus 
palume pöörata eelkõige tähelepanu 
lepingu Lisa 1-le milles on kirjas iga 
kinnistu kohta jäätmeveo aadress, 
konteinerite arv, suurus, veo sagedus 
ja konteineri omand. 

Jäätmevaldajad, kelle kohta AS 
Veolia Keskkonnateenused omab 
täna kehtiva jäätmeveolepingu alusel 
infot, kajastatakse uues lepingu Lisa 
1-s samas mahus jäätmemahuteid 
ja sama sagedusega tühjendusi, mis 
seni kehtis, välja arvatud juhul kui 
konteineri maht või jäätmete väljaveo 
sagedus pole kooskõlas Tapa valla 
Jäätmehoolduseeskirjaga, mis sätes-
tab edaspidi jäätmeveo miinimum 
tingimused. Üksikelamud, jäätme-
kott või konteiner alates 80 liitrit või 
suurem, väljaveosagedus tiheasustu-
sega aladel 1 kord 4 nädala jooksul, 
hajaasustusega aladel jäätmemahuti 
tühjendamine üks kord 12 nädala 
jooksul. Ettevõtetel ja korterelamutel 
toimub jäätmete vedu vähemalt üks 
kord nelja nädala jooksul, vastavalt 
jäätmetekkele ja vajadusele teostame 
vedu ka sagedamini. 

Eeltäidetud lepingus kajastatud 
tingimuste sobivuse korral pole tarvis 
teha muud, kui lepingu üks eksemp-
lar allkirjastada ning see meile tagasi 
saata. Jäätmevaldajad, kes soovivad 
lepinguga pakutust erinevaid tingi-
musi (erinev konteineri maht, veosa-
gedus või konteineri rentimise või 
ostusoov), tuleb muudatustest ette 
teada anda, et saaksime kooskõlastada 
jäätmeveo tingimused ja vajadusel 
paigutada puuduvad jäätmemahutid. 
Juhul kui jäätmevaldaja rendib 31. 
märts 2011 kehtetuks muutuva lepin-
guga jäätmekonteinerit AS-lt Jõgeva 
Elamu, siis pole tarvidust konteinerit 
tagastada, AS Veolia Keskkonnatee-
nused võtab AS-le Jõgevu Elamu 
kuuluvad rendikonteinerid üle ning 
jätkab kliendi soovil konteineri rendi-
lepingut. Juhul kui edaspidi ei soovita 
konteineri rentimist jätkata, siis kind-
lasti tuleks vastav märge eeltäidetud 
lepingusse teha ja leping AS-le Veolia 
Keskkonnateenused tagasi postitada. 

Seadusest tulenevalt on korralda-
tud jäätmeveo rakendumisest kõik 

Tapa vallas vahetub jäätmevedaja! 
jäätmevaldajad liitunud jäätmeveoga 
automaatselt. Kirjaliku lepingu mitte 
omamine või sõlmimata jätmine ei 
vabasta kedagi jäätmete üleandmise 
kohustusest, ainuõigust omavale 
vedajale. AS Veolia Keskkonnatee-
nused alustab jäätmete vedu kõikidelt 
jäätmevaldajatelt omavalitsuse poolt 
vedajale üle antud jäätmevaldajate re-
gistri alusel, olenemata sellest, kas meil 
on jäätmevaldajaga sõlmitud kirjalik 
leping või mitte. Juhul kui jäätmete 
väljaveopäeval jäätmeid vedajale üle 
ei anta, on vedajal õigus esitada nn. 
tühisõidu arve. Palume tagada lepin-
gus märgitud kuupäeval konteinerile 
ligipääs, tõrgete olemasolu korral 
tuleb vedajat ette teavitada vähemalt 
üks tööpäev, sh ilmastikust tingitud 
probleemid, läbimatu tee jms.

Juhul kui jäätmevaldaja ei ela või ei 
tegutse korraldatud jäätmeveopiirkon-
nas asuval kinnistul ja seetõttu ei teki 
kinnistul jäätmeid, siis peab jäätmeval-
daja taotlema korraldatud jäätmeveoga 
mitteliitunuks lugemist kohalikult 
omavalitsuselt, saates omavalitsusele 
vastavasisulise avalduse. 

AS-i Veolia Keskkonnateenused 
poolt saadetavates eeltäidetud le-
pingutes on kirjas iga kinnistu kohta 
ka jäätmete veokuupäevad ja veo 
sagedus. Palume pöörata tähelepanu 
lepingus kajastatud kuupäevadele, 
sest uue vedaja tulekuga võivad 
suure tõenäosusega muutuda senised 
väljakujunenud ja harjumuspäraseks 
saanud jäätmeveo päevad. 

Meeldivam muudatus on see, 
et seoses korraldatud jäätmeveole 
üleminemisega muutuvad enamus 
jäätmemahutite teenuse hinnad seni-
sest soodsamaks. Soodsama hinnaga 
teenuse osutamine saavutatakse eel-
kõige jäätmeveo ringide optimeerimise 
tulemusel ja seetõttu tuleb arvestada 
prügiauto graafikuga ning eraldi lisa-
veo tellimisel võib rakenduda tavapä-
rasest kõrgemat teenustasu. 

Korraldatud jäätmeveo kohta saab 
küsida lisainformatsiooni Tapa vallava-
litsusest ja AS Veolia Keskkonnateenu-
sed klienditeenindusest. Lisaks avame 
Tapa valla territooriumil ka ajutised 
klienditeenindus punktid järgmistel 
aadressidel ja aegadel: 

Rägavere tee 19, Lehtse alevik – 
21. märts 2011 kell 15–18,

Jäneda lossis, Jäneda küla – 23. 
märts 2011 kell 16–18,

Tapa Vallavalitsuses Pikk 15, Tapa 
linn, – 24. märts 2011 kell 14–18.. 

Klienditeenindus punktis saab 
täpsustada lepingu tingimuste, ta-
gastada allkirjastatud lepingud ning 
esitada küsimusi korraldatud veoga 
seonduva kohta. 

Meeldivat koostööd soovides Veolia 
Keskkonnateenused AS

Ettevõtja, kes omab registreeringut 
majandustegevuse registris, peab igal 
aastal esitama kinnituse regist-
reeringu õigsuse kohta hiljemalt 
15. aprilliks. Registreeringu õigsuse 
kinnitamise eest ei tasuta riigilõivu.

Eelmisel aastal kinnitamata re-
gistreeringud peatati 15. aprill 2010. 
Kinnitamata peatatud registreerin-
gud kustutati registrist automaatselt 
1. novembril 2010 (majandustegevu-
se seadus § 26).

Kinnitamata peatatud registree-
ringuid saab veel aktiveerida. Kus-
tutatud registreeringu uuega asenda-
misega kaasneb riigilõiv 19,17 eurot. 

Registreerimistaotluse, registree-
ringu muutmise taotluse ja regist-

Info Tapa valla ettevõtjatele
reeringu õigsuse kinnitamise vormid 
ning juhendid on registri veebilehel: 
http://www.mkm.ee/mtr.

Taotlusi registreeringu õigsuse 
kinnitamise (teenuse – või kauban-
dustegevuse jätkamise) kohta saate 
esitada posti teel aadressil Tapa val-
lavalitsus, Pikk 15, Tapa linn 45106

või kohaleviimisega
või e-posti teel (digitaalallkirjas-

tatult) vastavale seadusega määratud 
asutusele järgmiselt:

valla- või linnavalitsusele vallava-
litsus@tapa.ee 

·kaubanduse valdkond (jae- ja 
hulgikaubandus, toitlustamine, tee-
nindus, kaubanduse korraldamine);

·majutusteenus. 

Majandus- ja Kommunikatsioo-
niministeeriumile aadressil Harju 11, 
15072 Tallinn või digiallkirjastatud 
kinnitusega e-posti aadressil regis-
ter@mkm.ee.

·turism (reisiettevõtjana tegut-
semine);

·ehitus (ehitamine, projekteerimine, 
ehitusgeoloogilised ja –geodeetilised 
uuringud, ehitusprojektide ekspertii-
side tegemine, ehitiste ekspertiiside 
tegemine, ehitusjuhtimine).

Ilma registreeringuta majan-
dustegevuse registris on kauba 
või teenuse pakkumine müügiks 
keelatud!

Kaia Silm
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Tapa valla 2011. aasta 
eelarve kinnitamine

Määrus kehtestatakse Ko-
haliku omavalitsuse korral-
duse seaduse § 22 lõige 1 
punkt 1, Tapa vallavolikogu 
14.06.2007 määruse nr 64 
”Tapa valla põhimäärus” § 7 
lg 1 ning Valla- ja linnaeelarve 
seaduse § 12 alusel. 

§ 1. Kinnitada Tapa valla 
2011. aasta eelarve tulude 
plaan summas 7 987 897 
eurot (Lisa 1) 

§ 2. Kinnitada Tapa valla 
2011. aasta eelarve kulude 
plaan summas 7 955 941 
eurot (Lisa 2), sealhulgas ko-
hustuste vähenemine summas 
351 476 eurot (Lisa 3). 

§ 3. Kinnitada Tapa valla 
eelarve katteallikate, kulude, 
reservfondi ja lõppjääkide ta-
sakaal summas 7 987 897 eurot.

VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS

§ 4. Kinnitada eelarveaasta 
kassatagavara 31 956 (kolm-
kümmend üks tuhat üheksa-
sada viiskümmend kuus) eurot.

§ 5. Kinnitada Tapa valla 
2011. aasta eelarve reserv-
fond summas 18 938 eurot.

§ 6.Tapa vallavalitsusel 
kinnitada vallavalitsuse ja 
vallaasutuste eelarvete ja ala-
eelarvete kulude jaotus.

§ 7.Tapa vallavalitsus võib 
eelarveaasta jooksul täienda-
valt eraldatud sihtotstarbeliste 
eraldiste saamisel lisada need 
laekumised ja nendele vas-
tavad kulud valla eelarvesse, 
informeerides sellest volikogu 
järgmisel istungil.

§ 8. Määrus jõustub 15 
veebruaril 2011.

§ 9. Määrust rakendatakse 
alates 01.01.2011.

Urmas Roosimägi,
vallavolikogu esimees

Tapa vallavolikogu määruse 10. veebruar 2011 
nr 43 lisa nr 1

Tapa vallavolikogu määruse 10. veebruar 2011 
nr 43 lisa nr 2
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Tapa vallavolikogu määruse 10. veebruar 2011 
nr 43 lisa nr 3

Tapa valla laenukohustused

Tapa valla valimisjaoskonda-
de asukohad ning jaoskon-
nakomisjonide koosseisud 
ja kontaktid: 

Valimisjaoskond nr 1, 
mille piiridesse kuulub Tapa 
linn. 

Hääletamisruumi asukoht 
Tapa kultuurikoda, aadressil 
Turu 8, Tapa linn, Tapa vald, 
Lääne-Virumaa.
Jaoskonnakomisjon nr 1

Komisjoni esimees: Arvo 
Silla. Komisjoni liikmed: Ilo-
na Alla, Marina Annus, Kaja 
Sviridova, Tiia Kübarsepp, 
Juta Pihlak, Ülle Tseiko. 
Asendusliikmed: Tiiu Malva, 
Silvi Teetlok.

Kontakt: tel 5647 6366, 
arvo.silla@kultuurikoda.ee 

Valimisjaoskond nr 2, 
mille piiridesse kuuluvad 
Lehtse alevik ja külad: Joot-
me, Kuru, Linnape, Läste, 
Pruuna, Rabasaare, Rägave-
re, Räsna, Tõõrakõrve. 

Hääletamisruumi asukoht 
Lehtse teeninduspunkt, aad-
ressil Rägavere tee 19, Lehtse 
alevik, Tapa vald, Lääne-
Virumaa.
Jaoskonnakomisjon nr 2

Komisjoni esimees: Kaia 
Silm. Komisjoni liikmed: 
Helve Lamus, Tõnu Lepik, 
Monika Läänemägi, Kaja 
Mäll. Asendusliikmed: Elly 
Born, Malle Timak.

Kontakt: tel 5675 1057, 
kaia.silm@tapa.ee

Valimisjaoskond nr 3, 
mille piiridesse kuuluvad 
külad: Jäneda, Kõrveküla, 
Läpi, Patika, Raudla. 

Hääletamisruumi asukoht 
Jäneda Kool, aadressil Jäne-
da küla, Tapa vald, Lääne-
Virumaa.

Jaoskonnakomisjon nr 3
Komisjoni esimees: Kad-

ri Toomingas. Komisjoni 

liikmed: Alli Kalavus, Maie 
Kastemäe, Enno Must, Rai-
vo Okk. Asendusliikmed: 
Silva Kalavus, Malle Teras.

Kontakt: tel 389 8310, 
kadri@janedakool.ee

Valimisjaoskond nr 4, mille 
piiridesse kuuluvad külad: 
Imastu, Karkuse, Loksu, 
Lokuta, Moe, Nõmmküla, 
Näo, Piilu, Saiakopli, Saksi, 
Vahakulmu. 

Hääletamisruumi asu-
koht Moe teeninduspunkt, 
aadressil Moe 1, Moe küla, 
Tapa vald, Lääne-Virumaa.
Jaoskonnakomisjon nr 4

Komisjoni esimees: Tiina 
Talvik. Komisjoni liikmed: 
Sirje Jäetma, Viivi Kallis, 
Nele Neerot, Külli Rosental. 
Asendusliikmed Reet Johan-
son, Anne Raava.

Kontakt: tel 5566 5266, 
tiina.talvik@mail.ee

Valimisjaoskonnaks, kus 
valijad saavad hääletada 
väljaspool oma eluko-
hajärgset jaoskonda, on 
valimisjaoskond nr 1, asu-
kohaga Tapa Kultuurikoda, 
aadressil Turu 8 Tapa linn, 
Tapa vald, Lääne-Virumaa. 

Valimisjaoskonnaks, kus 
saavad hääletada valijad 
kelle elukoha andmed 
on rahvastikuregistrisse 
kantud valla või linna 
täpsusega, on valimis-
jaoskond nr 1, asukohaga 
Tapa Kultuurikoda, aadressil 
Turu 8 Tapa linn, Tapa vald, 
Lääne-Virumaa. 

Kinnitatud Tapa vallavalit-
suse 4. jaanuar 2006 määru-
sega nr 1 „Valimisjaoskondade 
moodustamine“ (muudetud Tapa 
vallavalitsuse 25. märts 2009 
määrusega nr 4) ja Tapa valla-
volikogu 10.02.2011 otsusega 
nr 86 “ Jaoskonnakomisjonide 
moodustamine“

Riigikogu valimised 
6. märtsil 2011

Eelmisel aastal viidi seoses 
Tapa valla üldplaneeringu 
koostamisega läbi koos-
olekud Jänedal, Lehtses, 
Moel ja Tapa linnas ning 6. 
septembril toimus üldpla-
neeringu eskiislahenduse ja 
keskkonnamõju strateegilise 
hindamise (KSH) program-
mi avalik arutelu Kultuu-
rikojas. 

Meid ümbritsev elu-
keskkond on teema, mis 
puudutab otseselt kõiki 
inimesi, sest planeerimise 
ja ehitamise kaudu ku-
jundatakse linnaruum ja 
külamaastik.

Üldplaneering peab kajas-
tama valla arengu eesmärke, 
selle dokumendi koostamise 
tulemusena lepitakse kokku 
ja sõnastatakse konkreetsed 
reeglid maa-alade edasiseks 
kasutamiseks, määratak-
se alad detailplaneeringute 

Tapa valla 
üldplaneeringust

koostamiseks ja projektee-
rimis- ning ehitustegevuse 
korraldamiseks.

Tapa valla üldplaneeringu 
koostamisel on käesolevaks 
ajaks valminud OÜ Alkranel 
poolt Tapa valla üldpla-
neeringu KSH aruanne. 
Planeeringu jooniseid ja 
seletuskirja osa täiendatakse 
planeerija, AS K&H poolt, 
koostöös Tapa vallavalit-
susega. Peale seletuskirja 
ettepanekute ja paranduste 
sisseviimist teeb volikogu 
üldplaneeringu vastuvõt-
mise otsuse ning toimub 
planeeringu avalik väljapa-
nek, millest teavitatakse 2 
nädalat enne väljapaneku 
toimumist. Palun jälgige 
kuulutusi!

Koostatud planeeringu 
dokumendid on kättesaada-
vad aadressil 
www.tapa.ee/planeeringud.
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- Sõlmiti neli koduteenuse 
osutamise lepingut;
- lõpetati puudega inimese 
hooldajaks määramine hool-
daja enda soovil;
- ühele puudega isikule keel-
duti hooldaja määramisest, 
kuna kooselu emaga ja venna 
abistamine tagab vajamineva 
abi saamise igapäevatoimin-
gutes ning hooldaja määra-
mine ei ole põhjendatud.
- ühele puudega isikule mää-
rati hooldaja ja hooldajatoetus;
- väljastati ehitusluba AS-le 
Hallik olemasoleva peahoo-
ne osaliseks rekonstruee-
rimiseks ja laiendamiseks 
Taara pst 1 kinnistul Tapa 
linnas Tapa vallas;
- pikendati AS-le Jõgeva 
Elamu kolmeks aastaks an-
tud korraldatud jäätmeveo 
ainuõigust kuni 31. märtsini 
2011;
- AS-le Veolia Keskkon-
nateenused anti ainuõigus 
viieks aastaks korraldatud 
jäätmeveoks Tapa vallas 
alates 01.04.2011;
- Jäneda raamatukogu sisus-
tuse edukaks pakkumuseks 
kinnitati ER Frees OÜ poolt 
esitatud pakkumus;
- kinnitati raamatu „Tapa 
linn läbi aegade I ja II müü-
gihinnaks 8 €;

- anti välja korraldus korral-
datud jäätmeveoga mitteliitu-
nuks lugemise kohta;
- otsustati mitte algatada 
Tapa linna Leina tänava kat-
lamaja rekonstrueerimise 
projektile keskkonnamõju 
hindamist;
- otsustati pikendada 6. ap-
rillil 2010 MTÜ-ga Moe Kü-
laselts sõlmitud vara tasuta 
kasutamise lepingut kuni 31. 
detsembrini 2012.

20.01.2011
- Tunnistati kehtetuks Tapa 
linnavalitsuse 20. juuli 2004 
korraldus nr 264, millega al-
gatati detailplaneeringu koos-
tamine aadressil Õie tn 3 Tapa 
linnas;
- Tunnistati kehtetuks Tapa 
vallavalitsuse 28. märtsi 2006 
korraldus nr 161 „Detail-
planeeringu algatamine ja 
lepingu sõlmimine“, mille-
ga algatati detailplaneeringu 
koostamine aadressil Turu tn 
4 Tapa linnas;
- anti nõusolek AS-le Teede 
REV-2 vee erikasutusloa väl-
jastamiseks vanade truupide 
(kolm truupi) lammutamiseks 
ja uute paigaldamiseks maantee 
nr 15123 Tapa-Lehtse-Jäneda 
km 0,7 – 6,2 Tapa - Tõõrakõrve 
lõigul;
- üks inimene paigutati Tapa 

Tapa, 13. jaanuar 2011 nr 39

Tapa valla teede ja tä-
navate sulgemise maks 

Määrus kehtestatakse ko-
haliku omavalitsuse korralduse 
seaduse § 22 lõike 1 punkti 2, 
§ 35 lõike 1, maksukorralduse 
seaduse § 3 lõike 3 ning kohali-
ke maksude seaduse § 2 lõike 1, 
§ 5 punkti 6 ja § 11 alusel. 

§ 1. Määruse eesmärk
Teede ja tänavate sulge-

mise maksu (edaspidi maks) 
eesmärk on kehtestatud liik-
luskorralduse minimaalne pii-
ramine ja liikluse sulgemisega 
seotud halvema liikluskorral-
duse osaline rahaline kompen-
seerimine. Maksust laekuvaid 
vahendeid kasutatakse valla 
teede, tänavate, haljasalade 
seisukorra ning liikluskorral-
dusvahendite parandamiseks 
ja täiendamiseks. 

§ 2.  Maksuobjekt ja 
maksumaksja

Maksu maksavad füüsilised 
ja juriidilised isikud (edaspidi 
sulgeja(d)) demonstratsioonide, 
rongkäikude ja muude ürituste 
korraldamise, samuti ehitus- 
või remonditööde puhul, kui 
sellega kaasneb avalikult kasu-
tatava tee, tänava, väljaku, pargi, 
puhkeala või selle osa (edaspidi 
maksuobjekt) sulgemine. 

§ 3. Maksumäär
(1) Maksumäär diferent-

seeritakse olenevalt liiklusin-
tensiivsusest, sulgemisajast, 
tänava või tee osalisest sulge-
misest tuleneva läbilaskevõi-
me vähenemisest, sulgemise 
nädalapäevast, lubatud sulge-
misaja ületamisest ja omavoli-
lisest sulgemisest tulenevatest 
tagajärgedest.

(2) Maksumäära diferent-
seerimisel kasutatakse järgmisi 
maksumäärasid:

1) grupp 1 – maksumäär 65 
eurot ööpäevas;

2) grupp 2 – maksumäär 45 
eurot ööpäevas;

3) grupp 3 – maksumäär 25 
eurot ööpäevas.

(3) Valla tänavate ja teede 
jaotus gruppideks määratakse 
vastavalt määruse lisale 1.

(4) Maksuobjekti osalisel 
sulgemisel korrigeeritakse 
tänava või tee grupi maksu-
määrasid parandusteguriga, 
arvestades tänava või tee rist-
lõike kitsenemisest tingitud 
läbilaskevõime vähenemist:

1) kuni 50% tänava läbilas-
kevõime vähenemisel on mak-
sumäära parandustegur 0,5;

2) kuni 100% tänava läbi-
laskevõime vähenemisel on 
maksumäära parandustegur 
1,0.

(5) Maksuobjekti sulge-
misel ainult pühapäeval või 
riiklikul pühal on määruse 
käesoleva paragrahvi lõike 2 
alusel korrigeeritud maksu-
määra parandustegur 0,4.

(6) Ristmiku sulgemise kor-
ral arvestatakse maks ristmikku 
läbivate tänavate või teede 
maksumäärade summast.

(7) Parkimisalas asuva väl-
jaku sulgemisel rakendatakse 
maksumäära 0,1 eurot suletud 
väljaku iga ruutmeetri eest 
tunnis.

(8) Pargi või puhkeala sul-
gemisel on maksumäär 0,05 
eurot suletud ala iga ruut-

meetri eest ööpäevas.
(9) Maksuobjekti omavo-

lilisel sulgemisel, sulgemiseks 
lubatud tähtaja ületamisel või 
avariikaevetööde teostamisega 
seotud remonttööde tähtaja 
ületamisel on maksumäära 
parandustegur 3.0

§ 4. Maksuperiood ja 
maksukohustuse tekkimi-
se aeg 

(1) Maksuga maksustamise 
periood on ajavahemik mak-
suobjekti sulgemise päevast 
alates kuni selle piiranguteta 
taasavamiseni. Maksuperioodi 
lõppemise eelduseks on vä-
hemalt sulgemisele eelnenud 
olukorra taastamine, hea-
korrastamine ja sulgemisloa 
väljastaja poolt vastuvõtmine.

(2) Sulgejal tekib maksu-
kohustus käesoleva määruse § 
6 lõikes 2 nimetatud taotluse 
alusel koostatud maksuteatise 
kättesaamisest alates. 

§ 5. Maksuobjekti sulge-
mise avaldus

(1) Sulgeja esitab vähemalt 
kaks nädalat enne planeerita-
vat maksuobjekti sulgemist 
Tapa Vallavalitsusele (edaspidi 
vallavalitsus) avalduse sulge-
misloa taotlemiseks. 

(2) Kui ilmneb vajadus sul-
gemise tähtaega või suletava 
maa-ala suurust muuta, esitab 
sulgeja esimesel võimalusel 
enne sulgemise tähtaja möödu-
mist täiendava avalduse. 

(3) Maksuobjekti sulge-
misel avariide likvideerimi-
seks on sulgeja kohustatud 
viivitamatult informeerima 
vallavalitsust. Maksuobjekti 
sulgemiseks sulgemisloa aval-
duse esitab sulgeja vallavalit-
susele esimesel võimalusel, 
kuid mitte hiljem kui järgmise 
tööpäeva jooksul pärast mak-
suobjekti sulgemist. 

(4) Avalduse vormi, nõuded 
avaldusega koos esitatavatele 
dokumentidele ning teede ja 
tänavate sulgemise korra keh-
testab vallavalitsus.

§ 6. Tasumisel kuuluva 
maksusumma määramine

(1) Maksusumma määra-
takse lähtudes maksuobjekti 
sulgemise kestvusest ja mak-
sumääradest ning maksu-
määrade diferentseerimiseks 
sätestatud parandusteguritest. 

(2) Nõuetele vastava avaldu-
se ja sellele lisatud dokumenti-
de saamisel väljastab maksu-
haldur maksumaksjale kuni viie 
tööpäeva jooksul maksuotsuse, 
milles märgitakse: 

1) maksuhalduri nimetus 
ja aadress; 

2) maksuteatise koostanud 
ametniku ees- ja perekonnani-
mi ning ametikoht; 

3) maksuteatise andmise 
kuupäev; 

4) maksumaksja nimi ja 
aadress;

5) maksuteatise andmise 
alus; 

6) maksmisele kuuluv mak-
susumma ja selle määramise 
alus; 

7) maksusumma tasumise 
tähtaeg; 

8) pangakonto kuhu mak-
susumma tasutakse;

9) maksuteatise vaidlusta-
mise viide. 

(4) Maksuteatis toimeta-
takse maksumaksjale kätte 

maksukorralduses seaduses 
sätestatud korras posti teel 
või elektrooniliselt või antakse 
kätte allkirja vastu. 

§ 7. Maksu tasumine 
(1) Maksumaksjal on ko-

hustus tasuda maks maksutea-
tises määratud arvelduskon-
tole hiljemalt maksuteatises 
näidatud tähtpäevaks. 

(2) Tähtpäevaks tasumata 
jäetud maksusummalt arvesta-
takse intressi maksukorraldu-
se seaduses sätestatud korras 
ja tähtajal. 

(3) Maks laekub Tapa valla 
eelarvesse.

(4) Maksumaksjal on õigus 
nõuda ettenähtust suurema 
maksusumma tasumisel enam-
makstud maksu tagastamist. 
Tagastamine toimub tagasinõu-
de alusel. Tagasinõue esitatakse 
maksuhaldurile maksukorraldu-
se seaduses sätestatud korras ja 
tähtajal. Tagasinõue täidetakse 
30 päeva jooksul arvestades 
tagasinõude esitamisest. 

 § 8. Maksusoodustused 
ja maksuvabastused

(1) Maksust on vabastatud:
1) kolme ööpäeva jook-

sul avariitööde teostamisega 
seotud remonttööd, mille 
vajalikkust peab tõendama 
maksuobjekti sulgeja;

2) vallavalitsuse tellimusel 
tehtavatest töödest tingitud 
sulgemised. 

(2) Vallavalitsusel on õigus 
oma korraldusega anda mak-
susoodustust või vabastada 
maksust mittetulunduslikke 
üritusi:

1) demonstratsioonid; 
2) rongkäigud;
3) kultuuriüritused;
4) spordiüritused; 
5) muude avalikud üritu-

sed.
(3) Maksusoodustuse või 

-vabastuse saamiseks tuleb 
esitada taotlus maksuhaldurile.

(4) Maksusoodustust või 
-vabastust ei anta taotlejale, kes 
on soodustuse või vabastuse 
taotlemisel esitanud valeand-
meid või kui maksumaksjal 
on teede ja tänavate sulgemise 
maksu maksuvõlg või muu 
võlgnevus Tapa valla ees.

§ 9. Maksuhaldur
(1) Maksuhaldur on valla-

valitsus, mis korraldab maksu 
kogumist selleks volitatud 
vallavalitsuse ametnike kaudu.

(2) Abivallavanem. finants-
nõunik ja liikluskorralduse 
spetsialist on volitatud raken-
dama kõiki maksukorralduse 
seaduses sätestatud maksuhal-
duri õigusi. 

§ 10. Vaidluste lahenda-
mise kord ja vastutus 

(1) Maksuhalduri mak-
suteatise või muuhaldusakti 
või toimingu peale on mak-
sumaksjal õigus esitada vaie 
vallavalitsusele maksukor-
ralduse seaduse 14. peatükis 
sätestatud korras.

(2) Vastutus määruse rikku-
mise eest tuleneb maksukor-
ralduse seaduse paragrahvidest 
153, 153² ja 154.

§ 12. Rakendussätted
(1) Määrus avaldada Tapa 

valla ajalehes Sõnumed. 
(2) Määrus jõustub 20. 

jaanuaril 2011.
Urmas Roosimägi, 

vallavolikogu esimees

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

13.01.2011
Võeti vastu järgmised 
määrused:
1. Jäneda Kooli põhimää-
rus;
2. Lehtse Kooli põhimää-
rus;
3. Tapa gümnaasiumi põhi-
määrus;
4. Tapa vene gümnaasiumi 

põhimäärus;
5. Lasteaia Pisipõnn põhi-
määrus;
6. Lasteaia Vikerkaar põhi-
määrus;
7. Tapa valla teede ja tänavate 
sulgemise maks.
Võeti vastu järgmised ot-
sused:
1. Nõusoleku andmine hanke 

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID

VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS

hooldekodusse;
- eraldati lasteaia toidusoo-
dustust;
- otsustati maksta täiendavaid 
sotsiaaltoetusi kokku summas 
1 769,69 eurot;
- otsustati toetada kutseõp-
peasutuses seitsme õpilaste 
toitlustamist;
- FIE-le Tiit Pihlak maks-
ti puudega lastele osuta-
tud transporditeenuse eest 
348.84 eurot;
- otsustati maksta hooldus- 
ja põetustoetust OÜ-le Häc-
ke kokku 45 574,8 eurot ning 
AS-le Tapa Haigla kokku 18 
940,24 eurot;
- anti välja kaks korraldust 
loa andmise kohta jäätme-
mahuti harvemaks tühjen-
damiseks ning üks korraldus 
korraldatud jäätmeveoga 
mitteliitunuks lugemise koh-
ta;
- otsustati korraldada liht-
menetlusega r i ig ihange 
“Tapa valla hallatavate asu-
tuste ATS-i (automaatne 
tulekahjusignalisatsioon) ja 
valvesüsteemide hooldus 
ning valveteenuse osutamine 
01.03.2011 – 28.02.2013” 
ning „Päevahoiu teenuse 
osutamist võimaldavate ruu-
mide üürile võtmine“;
- võeti vastu korraldus päri-
ma asumise kohta.

korraldamiseks (automaatne 
tulekahjusignalisatsioon, val-
vesüsteemide hooldus ning 
valveteenuse osutamine);
2. Arvamuse andmine Kad-
rina vallavolikogu piirimuu-
datuse ettepanekule;
3. Valla osalemise lõpetami-
ne OÜ-s Jäneda Mõis.

Tapa vallavalitsus
Tapa ajalehele
Virumaa Teatajale
Keskkonnaministrile

Tapa Majaomanike Selts
Tapa, Pikk 20

45106
telefon 327 0326

Lahtine koosolek 
teemal jäätmevedu 
Tapa vallas

Ühine avaldus jäätmete veoks
Nõuame jäätmeveo sa-

gedust vastavalt iga inimese 
vajadustele.

Eelmine vallavalitsus tuli 
vastu elanike soovidele har-
vemaks jäätmeveoks, mida 
praeguse vallavalitsuse kohta 
öelda ei saa, võttes aluseks 
17. detsembri 2010 Tapa 
Valla ajalehes ilmunud artikli 
kohta jäätmete veost Tapa 
vallas.

Jäätmete vedajatele on 
antud suured soodustused, 
mis lõhnavad kinnimakstud 

seaduse järgi. Meil kehtib 
ikka veel demokraatia, mille 
võimalusi peame kasutama 
takistamaks ametnike oma-
voli, sealhulgas ka ministri. 
Kuna jäätmeveo probleem on 
üleriigiline, siis miks omava-
litsused ei astu välja oma rah-
va huvide eest? Ükski seadus 
ei tohi lubada tungida kellegi 
rahakotti mitte millegi eest. 
Antud juhul on tegu õhu ve-
damise eest rahanõudmisega.

Lähtuvalt jäätmeveo vaja-
dusest peaksid kuuluma ha-
jaasustuse alla kõik kinnistud 
oma aiamaaga ka Tapa linnas.

Osa toidust tuleb oma aia-
maalt, mis on pakendivaba ja 
veel komposteerimise võima-
lusega. Ükski inimene ei saa-
da kompostmulla algmaterjali 
ära prügimäele. Tutvunud 
seadustega jäätmeveo kohta 
ei mainita kordagi üksikisiku 
võimalusi otsuste tegemisel, 
vaid ainult trahvi ähvardusi. 
Üheski seaduses ei tohi olla 
võimalust võtta raha teenuse 
eest, mida inimene ei vaja 

või veel hullem ei tarbi. Kas 
rahvas ei ole mitte kõrgem 
võim?

Mõned küsimused:
1. Miks võrdsustatakse 

töötud, üksikud, pensionä-
rid, suurpered?

2. Miks karistatakse jäät-
mete sorteerijaid?

3. Miks vallavalitsus ei 
kaitse oma inimesi kuni sea-
duse tegijani?

4. Kus on roheline mõt-
teviis – sorteerimine taas-
kasutuseks, äraveoga teede 
lõhkumine (ligipääs suurte 
autodega), õhu saastamine?

5. Kuidas mõjub ähvar-
dus inimese tervisele?

Lähtuvalt kõigist eelne-
vast nõuame valikuvõima-
lusi!

Lahtine koosolek toimus 
Tapal 22. jaanuaril 2011. a.

Avaldusega nõustus 266 
inimest.

Koosolekut juhatas
Arne Kroonmäe

Protokollis E. Arunurm

Nõuame jäätmeveo sage-
dust vastavalt vajadusele!
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Reklaami paigaldamise 
kord

Määrus kehtestatakse kohaliku 
omavalitsuse korralduse seaduse § 
22 lõike lg 2 ning reklaamiseaduse 
§ 13 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted
§ 1. Määruse reguleerimisala
(1) Käesoleva määrusega keh-

testatakse nõuded välireklaami 
(edaspidi reklaam) paigaldamisele 
ja mahavõtmisele Tapa valla hal-
dusterritooriumil.

(2) Mõisteid kasutatakse järgmi-
ses tähenduses:

1) reklaam – teave, mis on ava-
likustatud mis tahes üldtajutaval 
kujul teenuse osutamise või kauba 
müügi suurendamise, ürituse eden-
damise või isiku käitumise avalikes 
huvides suunamise eesmärgil;

2) reklaami avalikustaja – füüsi-
line või juriidiline isik või riigi- või 
kohaliku omavalitsuse asutus (edas-
pidi isik), kes reklaami avalikult 
esitab, edastab, näitab või levitab.

2. peatükk Reklaami paigal-
damine

§ 2. Reklaami paigaldamise 
tingimused

(1) Reklaamikandja ja reklaa-
mi kujundus peab sobima antud 
keskkonda arvestades konkreetse 
tänava, väljaku või hooneansambli 
või muu asukoha eripäraga.

(2) Reklaam hoonel peab sobima 
värvilt ja proportsioonilt antud 
hoonega.

(3) Kõnniteedele ei paigaldata 
reklaami kui vabaks jääva kõnnitee 
laius on vähem kui 0,9 meetrit.

(4) Teele, tänavale või parklasse 
kavandatav reklaam peab tagama 
liikluse ohutuse ja võimaldama 
tänava korrashoidu ning see ei tohi 
domineerida liikluskorraldusvahen-
dite üle. Teele või tänavale võib 
paigaldada reklaami (liiklusvälise 
teabevahendi), mis:

1) ei eksita liiklejat ega varja tema 
eest liikluskorraldusvahendit;

2) ei raskenda liikluskorraldus-
vahendi eristamist;

3) ei ohusta liiklust liikleja pi-
mestamisega ega tähelepanu haju-
tamisega;

4) ei piira nähtavust ristmikul.
§ 3. Paigaldusloa taotlemine
(1) Reklaami paigaldamiseks 

esitab reklaami avalikustaja Tapa 
vallavalitsusele vormikohase taot-
luse, millele lisatakse:

1) reklaami paigalduskoha terri-
tooriumi, hoone või rajatise volita-
tud isiku kirjalik nõusolek;

2) reklaamikavand koos mõõtu-
de ja värvilahendusega;

3) territooriumile paigaldatava 
reklaami puhul asendiplaan, kus 
näidatakse paigaldatava reklaamob-
jekti asukoht ning selle ühendamine 
tehnovõrkudega;

4) maanteeameti kirjalik koos-
kõlastus liiklusvälise teabevahendi 
paigaldamise kohta teele või tee-
kaitsevööndisse; 

5) tehnovõrgu valdaja kirjalik 
nõusolek reklaami paigaldamiseks 
tehnovõrgu kaitsevööndisse;

6) muinsuskaitseameti luba 
muinsuskaitseobjektile, selle kait-
sevööndisse ja kinnismälestisele 
reklaami paigaldamiseks. 

(2) Välireklaami paigaldusloa 
taotluse kinnitab vallavalitsus oma 
korraldusega.

§ 4. Paigaldusloa taotluse läbi-
vaatamine ja väljastamine

(1) Reklaami paigaldusluba väl-
jastatakse 20 tööpäeva jooksul ar-
vates nõuetekohase lisaga esitatud 
avalduse registreerimisest. Puuduste 
korral esitatud dokumentides teatab 
vallavalitsus sellest reklaami ava-
likustajale hiljemalt viie tööpäeva 
jooksul, määrates tähtaja puuduste 
kõrvaldamiseks.

(2) Paigaldusluba antakse täht-
ajaga kuni 2 (kaks) aastat. Paigal-
dusloa kehtivuse aeg märgitakse 
paigaldusloale. 

§ 5. Paigaldusloa väljastami-
sest keeldumine

Paigaldusloa väljastamisest võib 
keelduda, kui:

1) kavandatud reklaam ei vasta 
reklaamiseaduse nõuetele;

2) kavandatud reklaam ei sobi 
hoone arhitektuurse stiili ja värvi-
lahendusega või on proportsionaa-
lselt sobimatu hoone ja ümbritseva 
keskkonnaga või reklaamialune 
pind (hoone fassaad vms) on kor-
rastamata;

3) reklaami avalikustamise taot-
leja on esitanud tegelikkusele mit-
tevastavaid andmeid;

4) puuduvad nõutavad kooskõ-
lastused;

5) reklaami avalikustamise taot-
leja on eelnevalt rikkunud reklaami 
paigaldamise korda;

6) muudel kaalukatel põhjustel.
§ 6. Paigaldusloa kehtetuks 

tunnistamine
Paigaldusloa võib kehtetuks 

tunnistada, kui paigaldusloa taotleja:
1) on paigaldusloa taotlemisel 

esitanud valeandmeid; 
2) on paigaldanud reklaami mit-

tevastavuses paigaldusloas esitatud 
andmetele; 

3) on vähemalt kahel korral rik-
kunud käesolevas määruses sätesta-
tud nõudeid ja tingimusi; 

4) ei ole täitnud ettekirjutusi; 
5) muudel õigusaktides sätesta-

tud juhtudel. 
§ 7. Kuulutuste paigaldamine
(1) Kuulutused paigaldatakse 

ainult selleks ettenähtud kuulutuste 
stendidele, alustele või pindadele. 

(2) Kuulutuste paigaldamiseks 
ettenähtud asukohad kinnitab val-
lavalitsus.

(3) Kuulutuste paigaldaja on 
kohustatud kolme tööpäeva jooksul 
pärast ürituse lõppu kuulutused 
kõrvaldama. 

3. peatükk Reklaami avalikus-
taja õigused ja kohustused

§ 8. Reklaami avalikustaja 
õigused

Reklaami avalikustajal on õigus:
1) igal ajal loobuda reklaami 

eksponeerimisest, teatades sellest 
vallavalitsusele, kui reklaami eks-
poneerimise aeg jääb lühemaks kui 
paigaldusloal märgitud;

2) taotleda paigaldusloa piken-

damist samale kohale, esitades 
vormikohase taotluse vähemalt 20 
kalendripäeva enne paigaldusloa 
tähtaja lõppu.

§ 9. Reklaami avalikustaja 
kohustused

Reklaami avalikustaja on ko-
hustatud:

1) paigaldama reklaami vas-
tavuses esitatud dokumentide ja 
paigaldamist lubava dokumendiga;

2) tagama reklaami ja reklaa-
mikandja korrektse väljanägemise. 
Lõhutud, määrdunud või muul viisil 
rikutud või ebakorrektse välimusega 
või lagunenud reklaam ja reklaami-
kandja tuleb koheselt korrastada või 
eemaldada;

3) reklaami muutmisel paigal-
dusloa tähtaja jooksul esitama 
vallavalitsusele kooskõlastamiseks 
uue reklaami kavandi;

4) informeerima vallavalitsust 
paigaldusloas sätestatud tähtajast 
reklaami lühemal eksponeerimisel;

5) reklaami maha võtma pai-
galdusloa tähtaja möödumisele 
järgneval tööpäeval; 

6) hüvitama ebakvaliteetselt 
paigaldatud reklaami tagajärjel 
(puruneb, kukub alla jms.) isikutele 
ja nende varale põhjustatud kahjud.

4. peatükk Järelevalve ja vas-
tutus

§ 10. Järelevalve
Järelvalvet käesoleva määruse 

täitmise üle teostab vallavalitsus. 
Kontrolli teostaja omab õigust 
teha ettekirjutusi, andes tähtaja 
puuduste kõrvaldamiseks või teeb 
taotluse vallavalitsusele paigaldusloa 
kehtetuks tunnistamiseks. Kontrolli 
reklaami paigaldamise üle teostab 
volitusi omav ametnik, kes volita-
takse vallavalitsuse määrusega. 

§ 11. Vastutus
(1) Vastutus käesoleva määruse 

rikkumise eest reklaami paigaldami-
se osas tuleneb reklaamiseadusest.

(2) Omavoliliselt paigaldatud rek-
laam või reklaam, mille paigaldamise 
luba ei ole pikendatud, kuulub maha-
võtmisele reklaami avalikustaja kulul. 
Reklaami mahavõtmiseks teeb volitusi 
omav ametnik reklaami avalikustanud 
isikule ettekirjutuse, milles on näida-
tud ettekirjutuse täitmise tähtaeg. 

(3) Ettekirjutuse täitmata jätmisel 
või mittenõuetekohasel täitmisel 
korraldab reklaami mahavõtmise val-
lavalitsus reklaami avalikustaja kulul.

(4) Kui reklaami avalikustaja 
ei ole teada, tehakse ettekirjutus 
hoone, rajatise, reklaamikandja või 
territooriumi omanikule, millele 
reklaam on paigaldatud.

5. peatükk Rakendussätted
§ 12. Määruse rakendamine
(1) Reklaamid, mis on paigalda-

tud enne käesoleva määruse jõus-
tumist ja millel puudub käesoleva 
määruse alusel nõutav paigaldus-
luba, tuleb maha võtta või taotleda 
paigaldusluba käesoleva määruse 
kohaselt ühe kuu jooksul alates 
määruse jõustumisest. 

(2) Määrus avaldada Tapa valla 
ajalehes Sõnumed. 

(3) Määrus jõustub 1. märtsil 
2011.

Urmas Roosimägi, vallavolikogu esimees

KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

22. veebr, kl 19 Rahvatantsupedagoogi ja eesti rahvatant-
sude koguja Anna Raudkatsi 125. sünniaastapäeva tähis-
tamine. Esinevad Tapa valla rahvatantsijad.

24. veebr Eesti Vabariigi 93. aastapäev 
 kl 7.30 lipu heiskamine Tapa keskväljakul
 kl 8.00 hommikukohv vallavanemaga kultuurikojas
 kl 14.00 kontsert-aktus ja Tapa valla aastategija 2010 

preemiate väljakuulutamine kultuurikojas.
5. märtsil Tapa keskväljakul maslenitsa (vastlapäev). 
 Humoorikas programm laulude-tantsude ja mängudega 

noorele ja vanale, kukele ja kanale! Näitus „Ämma pliinid” 
degusteerimisega, käsitöölaat, tulshow ja palju muud 

 huvitavat. Kui soovid tulla kauplema või saada päeva kohta 
lisainfot, võta ühendust telefonil 322 0061 või 5559 5461. 
Täpsem info peagi kuulutustel ja kultuurikoja kodulehel!

Lugupeetud kinnistuomanikud!

Tuletame teile meelde, et tulenevalt Tapa valla heakorra 
eeskirjadest on kinnistuomanikel kohustus hoida lumest 

puhas kinnistuga või ehitisega külgnev puhastusala, ning vaja-
dusel teostada libeduse tõrje hommikul 7.45-ks. 

Libeduse tõrjeks võib kasutada liiva, pae- või graniidi sõelmeid 
(tera läbimõõt 2–6 mm).

Koit Kuusk, 
Tapa vallavalitsuse heakorraspetsialist

Tapa vallavalitsus on 2011. a 
jaanuaris tunnistanud 
kehtetuks Õie tn 3, 

Turu tn 4 ja Ambla mnt 41 
detailplaneeringute 

koostamise algatamise 
korraldused Tapa linnas. 

Korraldustega on võimalik 
tutvuda www.tapa.ee.

 
I. Mets, tel 322 9684

Maa omanikud ja maa kasutajad 
saavad veebruari kuus Maksu- ja 
Tolliametilt maksuteate tasumisele 
kuuluva maamaksu kohta. Maksu- ja 
Tolliameti e-teenuse kasutajale, kes 
on teatanud oma e-posti aadressi, 
toimetatakse maksuteade kätte 
elektrooniliselt e-maksuameti kaudu, 
teistele saadetakse maksuteade pos-
tiga alalise elukoha aadressil.

Maamaksu maksab isik, kes 1. 
jaanuari seisuga on kinnistusraamatu 
andmete kohaselt kinnisasja omanik, 
hoonestaja või kasutusvaldaja. Kui 
maakasutust ei ole vormistatud, 
maksab maamaksu isik, kes maad 
tegelikult kasutab. Maa omandamisel 
aasta keskel säilib eelmise omaniku 
maamaksu kohustus aasta lõpuni 
ning uue omaniku maksukohustus 
tekib maa omandamise aastale järg-
neva aasta 1. jaanuarist.

Kuni 64-eurone maamaks ta-
sutakse ühe korraga 31. märtsiks. 
Maamaksust, mis ületab 64 eurot, 
tasutakse 31. märtsiks vähemalt 
pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. 
Ülejäänud osa maamaksust tasutakse 
hiljemalt 1. oktoobriks.

Maamaksu ei määrata ja maksu-
teadet ei väljastata, kui maksusumma 
on alla 5 euro.

Maamaksu tasumisest
Maksumaksja, kes ei ole mak-

sustamisaasta maamaksuteadet 
25. veebruariks kätte saanud, on 
kohustatud sellest 30 päeva jooksul 
teavitama Maksu- ja Tolliameti piir-
kondlikku struktuuriüksust.

Maamaksumäära Tapa vallas 
alates 2006. aastast muudetud ei ole 
ja sellega seoses ei ole muutunud ka 
maamaks. 

Tapa vallas on maamaksust vabas-
tatud represseeritu ja represseerituga 
võrdsustatud isik tema kasutuses 
oleva elamumaa osas. Maksuvabas-
tus antakse tingimusel, et isik ei saa 
maa kasutusõiguse alusel rendi- või 
üüritulu. 

Palun kõikidel maaomanikel 
kinni pidada maksuteatel märgitud 
tähtpäevadest, vastasel juhul tuleb 
tähtpäevaks tasumata summalt ta-
suda intressi 0,06% päevas! 

Infot maksustatava maa and-
mete ja maksumäära kohta saab 
maakorraldajalt telefonil 322 9672, 
infot maamaksu tasumise kohta aga 
Maksu- ja Tolliametist, helistades 
tavatariifiga maamaksu infotelefonile 
880 0816. Ka e-maksuametis on 
võimalik kontrollida oma maksuko-
hustuse täitmist.

Kairi Maasen, maakorraldaja

VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS



Avaldame sügavat kaastunnet Ennule ja Maile 
perega kalli ema 
Lehte Kurimi 
kaotuse puhul. 

Mälestab õde Linda 
koos poegade ja lastelastega
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TEATED - KUULUTUSED - TEATED

tapa valla ajaleht Sõnumed - Roheline tn 19, Arenduskoda
Üldinfo – tel 325 8690, faks 325 8695.
Ajalehte saab lugeda – tapa.ee,
e-post: arenduskoda@arenduskoda.ee, heiki@arenduskoda.ee
Toimetaja Heiki Vuntus – tel 325 8696, mobiil 5648 5208
Küljendaja Liina Kald – tel 322 9673, mobiil 528 7998
Trükitud trükikojas Trükis – Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666
Trükiarv 3600. Leht ilmub üks kord kuus. 
Kuulutuste vastuvõtt Roheline tn 19 E–R kell 9–16.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse 
huvides toimetada ning lühendada.

1. Liiva, killustiku, purustatud kruusa ja 
    sõelmete müük. 
2. Saematerjali (lauad, prussid) müük. 
3. Sõiduauto rehvide müük, remont ja vahetus. 
4. Küttepuude, turba, puitbriketi ja 
    kivisöe müük. 
5. Palkide ost. 

Takom Transport OÜ

Takom Transport OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

OÜ MULTI VARIUS
1. Müüa lõhutud küttepuid (lepp, sanglepp, kask, 

saar, okaspuu) mõõdud vastavalt tellija soovile.
2. Müüa 3m küttepuud 
3. Müüa puitbriketti, küttegraanulit (bellet), tur-

babriketti ja kivisüsi
4. Transport
5. Hinnad 16 EUR m3

Telefon 501 3862

Ivar Sipria, tlf  5567 7790, 
meil: info@kullatibu.ee, 

koduleht: www.kullatibu.ee

Kullassepatööd. 
Valmistamine, parandus, 

hooldus, kuldamine, 
graveering.

Valmistame hauakive ja -plaate.
Uued tootmisvahendid, uus kvaliteet, lai 

valik. Hinnad soodsad.
Jõgisoo tee 2, Ambla 

Ants Tedrekull 511 4835
Nikolai Sereda 5672 7134

Tapal, Leina 5 avatud
AutOremONDi tÖÖKODA

DIAGNOSTIKA - REMONT - REHVITÖÖD

Täiendav info – www.hot.ee/tikuteenused, 
mob 5352 7924

Sise- ja välistrassid
külma- ja soojaveetorustikud

vee- ja kanalisatsioonipüstakud
Santehnilised tööd

vee- ja kanalisatsiooni rikete kõrvaldamine
Haljastus/muruniitmine

Kõnniteekivide paigaldamine
Septikute müük ja paigaldus

Veoteenused kaubikuga
Kodumasinate remont (528 1002 )

KÜSI INFOT! Kuulutus ei aegu!

Kontakt: e-mail: rauker.oy@eesti.ee
mobiil: 5691 2330

RAUKER OÜ teostab:

müüa kuivi küttepuid 40-l võrkudes (lepp, 
sanglepp, kask, saar, okaspuu).Tel. 504 5632

OtSime tALLitÖÖtAjAt

Otsime hoolikat, kohusetundlikku ja ausat 
töötajat Jäneda talli. Tööülesanneteks on: 

· hobuste koplisse viimine/toomine;
· hobuste söötmine, jootmine;
· sepa ja veterinaari abistamine;
· koplite parandamine, ehitamine;
· bokside tegemine kord nädalas;
· muud jooksvad tööd.

Vajalike teadmiste olemasolul ka treeneritöö, 
ratsastamine ja noorhobuste õpetamine. 

Palk sõltub oskustest ja tööga toimetulekust.

Huvilistel palume saata oma CV ning kirjutada 
kindlasti oma kogemustest hobuste- ja 

tallialal töötamise kohta aadressile: 
info@janedatall.ee , lisainfo tel 522 5718.

müüa tapa linnas ja vallas erinevas suuruses ja 
seisukorras 1–4-toalised korterid ning majad. 

Hinnad korteritel alates 3500 eurot.
Täpsem info: mob 5110 478 või 322 0106, 

e-post: urmas.saarmets@pindi.ee
 Urmas Saarmets, Pindi Kinnisvara

Aitan Teid kinnisvara ostmisel ja müümisel, 
kinnisvara-alane konsultatsioon tasuta.

müüa kvaliteetseid postkaste kortermajadele. 
www.postkastid24.ee. Tel 5858 6512

Müüa garaaž Leina 7, Tapa. 
Telefon +372 5809 5106

müüa: Ford Sierra 1992, DOHC mootor, sedaan, 
talvelsõitnud pole. Villane vaip 2x3m, beež mustri-
line – uus. Vanem puidust triikimislaud. Elektriline 
triikimismasin (kalander) “Kalinka”, rulli mõõdud: 

14x60 cm – puhas ja töökorras.
Tel 5399 1657 Kokkuleppehinnad.

müüa 4-toaline korter Tapal Üleviste 7. Kiire!!!
Tel 5843 7996, 5838 0336

müüa 2-toaline korter, Tapa, Hommiku 2, 
teine korrus, heas seisukorras, pakettaknad. 

Otse omanikult. Hind 8300 eurot (130 000 krooni). 
Telefon 5690 2215.

Lp linnaelanikud

Olge valvsad, kui üürile soovitakse võtta teie 
korterit, sest järgmised inimesed ei pea kinni 
üürilepingust ja lisaks korteri inventari rikku-
misele ei maksa üüri. Nimed on: Raido Suve, 

Marge Rättel, Riina Lilia, Andro Meetua.

Korteriomanik Peeter Nahko

Lehtse koduloomuuseumi näituste toas 
(Rägavete tee 19, II korrus) näitused:

„Meie käibelolnud rahasid“ ja 
„Vanad ajalehed Lehtse koduloomuuseumis“.
Näha saab igal kolmapäeval ja laupäeval või 

etteteatamisel telefonil 5394 2366.

Anda üürile sisustatud kõigi mugavustega 
1-toaline korter Tapal Ülesõidu 7. 

Helistada 5379 5105

Vahetada kõigi mugavustega 2-toaline korter 
(38.2 m2, Üleviste 11, II korrus) (soodsalt) väikse-

ma korteri vastu. Omaniku tel 5386  0488.

tapa jakobi pühapäevakool alustab tööd uues ruumis

EELK Tapa Jakobi kiriku koguduse pühapäevakool ootab lapsi ja 
noori vanuses 3–17 pühapäeviti kell 11.30 Tapa Jakobi kirikus.

Esimesel advendil 28. novembri pühitseti EELK Tapa Jakobi 
kirikus uus laste mängu- ja palvetuba I advendi 

jumalateenistusel. EELK Tapa Jakobi kiriku kogudusel on olnud 
ammune plaan rajada kirikusse lastele mängutuba ja kõigile 

kasutamiseks palvetuba. Projekteerija oli tänavu 
novembris meie seast lahkunud Illar Kannelmäe. 

Ehitustöid teostas Palmse Puit OÜ. Projekti kogumaksumus 
oli 55 000 krooni ja projekti finantseerimist toetas 

Tapa sõpruslinna Preetzi kiriku kogudus.

Marika Kookla, Kookla.kookla40@gmail.com

Kohalik ehitusega tegelev ettevõte 
rAm BuiLDer OÜ 
teostab järgmisi töid:

Üldehituslikud tööd, sise- ja välisviimistlus, 
plaatimine, pottsepatööd jne

Soojustamistööd - katusealused, seinad, 
vundamendid

Viil- ja lamekatused, 
lisatarvikud müük-paigaldus
Erinevate plekkliistude ja 
liiteplekkide tootmine ja paigaldus
Akende ja uste müük ja paigaldus
Santehnilised tööd – kaevetööd, 
välistrassid ja sisetööd
Fassaaditööd
Elektritööd 
Lumekoristus katustelt
Samas on võimalik meilt tellida soodsate hin-
dadega ehitusmaterjale koos transpordiga.

Õuna 15, Tapa. Tel 5598 3983, 5806 7240

Tapal 1. Mai pst 12 anda üürile lühemaks 
või pikemaks ajaks 1- ja 2-toalised korterid 

ning 3-toaline korter. 
Tel 503 4972, info@ko.ee, www.ko.ee.


